Sztum, dnia 24.06.2021r.
GKVII.6220.13.4.2020
DECYZJA
Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 735), w związku z art. 80 ust. 2 ustawy
z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst
jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 247), a także § 3 ust. 1 pkt 54 Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), po rozpatrzeniu wniosku, który złożył
Pan ………… Członek Zarządu PV Construction Sp. z o.o. ul. Słoneczna 80, 42-350 Pustkowie
Lgockie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej Kępina PV2 o mocy do 1MW w miejscowości Kępina,
działka nr 13/5, ob. Kępina gmina Sztum”, przewidzianej do realizacji na działce nr 13/5, obręb
Kępina, gmina Sztum,
orzekam:
odmówić wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego
przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej Kępina PV2 o mocy do 1MW w
miejscowości Kępina, działka nr 13/5, ob. Kępina gmina Sztum”, przewidzianej do
realizacji na działce nr 13/5, obręb Kępina, gmina Sztum.

UZASADNIENIE
W dniu 22.09.2020r. do Burmistrza Miasta i Gminy Sztum został złożony wniosek
(nr rej. 10197/20), który złożył Pan ………….. Członek Zarządu PV Construction Sp. z o.o. ul.
Słoneczna 80, 42-350 Pustkowie Lgockie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej Kępina PV2 o
mocy do 1MW w miejscowości Kępina, działka nr 13/5, ob. Kępina gmina Sztum”,
przewidzianej do realizacji na działce nr 13/5, obręb Kępina, gmina Sztum.
Działając na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks
postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 735), w związku z art. 73
ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 247) zawiadomieniem oznaczonym numerem
GKVII.6220.13.2020 z dnia 28.12.2020r. poinformowano o wszczęciu postępowania
administracyjnego w przedmiotowej sprawie strony postępowania. W zawiadomieniu
wskazano na możliwość zapoznania się z wnioskiem oraz dokumentacją sprawy w Urzędzie
Miasta i Gminy Sztum ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum pokój nr 56 (II piętro), w poniedziałek,
wtorek i czwartek w godzinach 7.30 – 15.30, w środę w godzinach 7.30 – 17.00 i piątek w
godzinach 7.30 – 14.00. Informacje o wszczętym postępowaniu podano także do publicznej
wiadomości poprzez zamieszczenie w witrynie internetowej www.ekoportal.gov.pl.
Działając w oparciu o art. 64 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
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środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz.
247), pismem oznaczonym numerem GKVII.6220.13.2.2020 z dnia 31.12.2020r. wystąpiono
z wnioskiem do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Malborku,
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku o wyrażenie opinii
w przedmiocie konieczności przeprowadzenia dla planowanego przedsięwzięcia oceny
oddziaływania na środowisko.
Dnia 20.01.2021r. (nr rej. 654/21) wpłynęła opinia Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Zlewni w Elblągu o sygn.
GD.RZŚ.4.435.9.2021.PK z dnia 18.01.2021r. nie stwierdzająca potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziaływania na stan zasobów wodnych i zagrożenia osiągnięcia przez nie celów
środowiskowych dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej Kępina PV2 o
mocy do 1MW w miejscowości Kępina, działka nr 13/5, ob. Kępina gmina Sztum”,
przewidzianej do realizacji na działce nr 13/5, obręb Kępina, gmina Sztum.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku opinią z dnia 18.01.2021r.
o sygn. SE.NS.80.4461.6.2021.EK (data wpływu 27.01.2021r., nr rej. 944/21) stwierdził iż dla
przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej Kępina PV2 o mocy do 1MW w
miejscowości Kępina, działka nr 13/5, ob. Kępina gmina Sztum”, przewidzianej do realizacji na
działce nr 13/5, obręb Kępina, gmina Sztum wymaga się przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku postanowieniem RDOŚ-GdWOO.4220.23.2021.ŁT.2 z dnia 19.01.2021r. (data wpływu 22.01.2021r. nr rej. 752/21)
stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla
przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej Kępina PV2 o mocy do 1MW w
miejscowości Kępina, działka nr 13/5, ob. Kępina gmina Sztum”, przewidzianej do realizacji na
działce nr 13/5, obręb Kępina, gmina Sztum.
Dla działki nr 13/5, obręb Koniecwałd, gmina Sztum obowiązuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony uchwałą nr XX/60/2007 z dnia 26.06.2007r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru w
obwodach Koniecwałd i Kępina. Zgodnie z ww. aktem przedmiotowe zamierzenie
realizowane będzie na terenie jednostki planistycznej oznaczonej symbolem „07.PU.05”:
Przeznaczenie terenu: tereny funkcji przemysłowych i usługowych;
1) teren przeznaczony jest dla lokalizacji funkcji komercyjnych, tj. funkcji usług komercyjnych i
funkcji przemysłowych;
2) wyklucza się usługi w budynkach zamieszkania zbiorowego;
3) dopuszcza się lokalizację ogólnodostępnych parkingów dla samochodów ciężarowych;
4) dla funkcji mieszkaniowych ustala się:
a) na całym terenie elementarnym wyklucza się lokalizację nowych obiektów i lokali o funkcji
mieszkaniowej, a także rozbudowę istniejących obiektów z przeznaczeniem na cele
mieszkaniowe, dopuszcza się wyłącznie takie przedsięwzięcia budowlane, których celem jest
utrzymanie niezbędnego standardu sanitarnego i technicznego istniejącej zabudowy
mieszkaniowej,
b) wyklucza się zmianę sposobu użytkowania istniejącej zabudowy z przeznaczeniem na cele
mieszkaniowe;
5) ustala się następujące zasady zagospodarowania:
a) teren wydzielenia wewnętrznego 05/1.1.W przeznaczony jest dla zbiornika wodociągowego,
b) teren wydzielenia wewnętrznego 05/1.2.KX przeznaczony jest dla dojazdu,
c) teren wydzielenia wewnętrznego 05/1.3.E przeznaczony jest dla stacji transformatorowej,
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d) teren wydzielenia wewnętrznego 05/1.4.Ks przeznaczony jest dla przepompowni ścieków,
e) teren wydzielenia wewnętrznego 05/1.5.IT przeznaczony jest dla pasa technicznego
infrastruktury,
f) teren wydzielenia wewnętrznego 05/1.6.T przeznaczony jest dla wieży telefonii komórkowej.
Ponadto w § 3. ust 3) i 5) uchwały nr XX/60/2007 z dnia 26.06.2007r. zdefiniowano tereny
przemysłowe i usługowe jako:
„3) funkcje przemysłowe – rozumie się przez to wszelką działalność polegającą na
wytwórczości i składowaniu, obejmującą zakłady przemysłowe, urządzenia produkcji
budowlanej, centra technologiczne, centra logistyczne, bazy transportowe, składy, magazyny,
hurtownie, rzemiosło produkcyjne i inna działalność komercyjna na zbliżonej zasadzie do
wymienionych powyżej.
5) funkcje usługowe(usługi) – należy przez to rozumieć:
a) usługi publiczne jak: administracja publiczna, wymiar sprawiedliwości, kultury, kultu
religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i
socjalnej, porządku publicznego, ochrony przeciwpożarowej, rekreacji i kultury fizycznej,
sportu (za wyjątkiem sportu wyczynowego),
b) usługi komercyjne jak: handel, gastronomia, usługi turystyczne, obsługi łączności w
transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym,
świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, obsługa bankowa, usługi finansowe,
centra konferencyjne i wystawiennicze, działalność gospodarcza związana z wykonywaniem
wolnych zawodów, usługi sportu i rekreacji,
c) rzemiosło o charakterze usługowym – rozumiane jako działalność usługowa a nie
produkcyjna, jak np. szewc, krawiec, fryzjer, zakład naprawy sprzętu RTV, tapicer, itp. oraz
inna działalność usługowa na zbliżonej zasadzie do wymienionych powyżej, niepowodująca
ponadnormatywnych zanieczyszczeń środowiska, jak również powstawania odorów i
niezorganizowanej emisji zanieczyszczeń,
- oraz inna działalność usługowa na zbliżonej zasadzie do wymienionych powyżej;”.
Zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247) „właściwy organ wydaje decyzję o
środowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego", czyli zgodność inwestycji
z zapisami aktu miejscowego ocenia się przed wydaniem decyzji.
Zgodność lokalizacji planowanego przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego jest w świetle art. 80 ust. 2 ustawy o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, podstawowym kryterium oceny zamierzeń strony
ubiegającej się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Jeżeli plan miejscowy
nie przewiduje przeznaczenia terenu pod określone przedsięwzięcie, to organ ma obowiązek,
wobec braku zgodności przedsięwzięcia z planem wydać decyzję odmowną. W związku z tym,
iż podana w zapisach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego definicja
„zabudowy przemysłowej” literalnie wymienia dopuszczone rodzaje inwestycji wśród których
nie ma wymienionych odnawialnych źródeł energii, w tym farm fotowoltaicznych, stwierdza się
iż przedmiotowe przedsięwzięcie jest niezgodne z zapisami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
Mając powyższe na uwadze, postanowiono jak w sentencji decyzji.
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POUCZENIE
Od niniejszej decyzji służy Stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80 – 824 Gdańsk, za
pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Sztum, w terminie 14 dni od dnia doręczenia
niniejszej decyzji.

Otrzymują:
1. PV Construction Sp. z o.o. ul. Słoneczna 80, 42-350 Pustkowie Lgockie
2. Strony postępowania (dane w aktach sprawy)
3. GKVII a/a
Do wiadomości:
1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku
ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdańsk
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku
ul. Słowackiego 64, 82-200 Malbork
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Elblągu, Aleja Tysiąclecia 11, 83-300 Elbląg
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